
 
 

Svatý Cyril a Metoděj 

(úryvek) 

 

 

… Jak v plápolu letnic či v podzimu dalekozorném 

já cestu již nesmírnou vidím, jíž vydali jste se, 

vy stromy dva kráčející tam z úpatí pahorků věčna, 

vy vpravo a vlevo rozhrnující temnoty dějin, 

až řeřaví už rozlohy nebes a ikona Slunce, 

Kristus Pantokrator se k Moravě blíží, 

k jejím řekám dychtícím napájet křtitelnice, 

k jejím hájům s ratolestmi pro oltáře Božího Těla, 

k jejím kamenům sbírajícím se v kříže a chrámy. 

 

 

… Kaple i balvany nevzhledné s vtesaným křížem 

váš spěch i zastávky cest dosud zde značí, 

dosud zde Velehrad čeká, dosud zní legenda zbožná … 

A zástupy nesmírné jedenkrát rozproudí-li se, 

až zvony, jež o velkonocích do Říma letí, i zvony 

na cerkvích i klášteřích rozsetých v rovinách pšenic 

jásotem společných svátků rozhlaholí se, 

až východ a západ jak rameno pravé a levé 

jednoho těla hostii společnou k nebesům zdvihne, 

váš dík to bude i odměna vaše za strádání steré … 

Jan Zahradníček 



 

Zprávy z diecéze  

22. června 2019 udělil při bohoslužbě 

v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 

hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle 

kněžské a jáhenské svěcení. 

20. července 2019 udělí při bohoslužbě 

v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě u Brna 

v 11.00 hodin pomocný biskup Pavel 

Konzbul jáhenské svěcení členu Řádu 

benediktinů br. Františku Teisterovi 

z farnosti Nový Bohumín. 

21. července 2019 v 6.00 hodin u kostela ve 

Vranově nad Dyjí bude zahájena pěší pouť 

k Panně Marii Třídubské do Rakouska 

Doprovodné vozidlo je zajištěno. Zájemci si 

s sebou musí vzít platný občanský průkaz 

nebo pas. Kontakt pro více informací: 

723 302 720. 

19. – 26. srpna 2019 pořádá Sdružení Petrov 

závod po městech v České republice, během 

něhož účastníky čeká spousta výzev a úkolů. 

Cílem akce, která vychází z křesťanství 

a jeho hodnot, je vystoupit ze své komfortní 

zóny a zaměřit se i na potřeby druhých. 

31. srpna 2019 se bude konat šestnáctá 

diecézní pouť rodin. V roce 30. výročí 

svatořečení Anežky České nese motto: 

„Rozdávat pokoj a naději“. Pouť se 

uskuteční v sobotu v areálu kláštera 

ve Žďáře nad Sázavou. 

11. až 13. listopadu 2019 se uskuteční 

velká celonárodní pouť do Říma při 

příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky 

České. Na adrese anezka2019.cz jsou 

k nalezení rovněž informace o daru Čechů 

pro papeže Františka. 

 

Výročí 
 

V měsíci červnu si často připomínáme 

výročí kněžských svěcení. 

Letos je tomu 25 let, kdy byl vysvěcen na 

kněze bývalý židenický kaplan a farář 

v letech 1994-2003, P. Michael Alois 

Hladil, OPraem (18.6.1994). 

O pět let dříve, 25.6.1989, přijal kněžské 

svěcení náš primiciant P. Evžen Rakovský, 

SDB. Blahopřejeme a do dalších let kněžské 

služby přejeme a vyprošujeme život z Boží 

blízkosti a darů Ducha svatého. 

24.6. také vzpomínáme na nedožité 40. 

výročí kněžského svěcení našeho rodáka, 

židenického novokněze z roku 1979, 

P. Josefa Doležala, který je pohřben na 

židenickém hřbitově. R.I.P.! 

redakce 

 
 

 

Máme z ní všichni živý zážitek. Na jejím 

zajištění se různou měrou podílelo množství 

jednotlivců. 

O jejím průběhu v Židenicích jsme si 

s hrdostí přečetli pochvalnou zmínku, 

dokonce s fotografií, v následujícím 

Katolickém týdeníku. 

Pro koho jsme ji připravili? Pro Boha a slávu 

jeho jména? Jistě, vždyť kostel je místem 

přebývání Boha s lidmi. Pro sebe samotné? 

Taky, přece nás těší, když můžeme vytvářet 

něco společně. Pro návštěvníky? Především, 

vždyť kostely jsou viditelným znamením 

víry národa. A kdo jsou vlastně ti 

http://anezka2019.cz/


 

návštěvníci? Jsou to oni nebo dokonce také 

my? Jak moc nám záleží na tom, aby se 

v kostele, který navštíví třeba jen jednou za 

rok při této příležitosti, cítili, že tam jaksi 

patří? Ti, kdo přijali průvodcovskou službu, 

by mohli povídat.  

Sám jsem vedl rozhovor s menší skupinou 

návštěvníků. Zajímali se o historii kostela, 

ale to o nich nic nevypovídalo. Až v průběhu 

dalšího hovoru se z jednoho z nich vyklubal 

kostelník z jedné menší obce na jihu 

Moravy. Takže ne tak úplně prohlídka 

kostela jako návštěva jiné farnosti.  

A co říci o těch, kteří do kostela vůbec 

nechodí? Teď sem přišli s otázkou, kterou 

ani nedokážou formulovat, a tak ji skrývají 

za otázky zástupné typu: „A kolik píšťal 

mají vlastně ty vaše varhany?“ A nebyli tu 

snad i takoví, kteří se o žádnou otázku 

nesnažili, jenom vnímali prostor ukazující na 

něco nadvšedního a na přítomnost lidí, kteří 

do tohoto prostoru nějak patří a kteří mají 

cosi přitažlivě společného.  

Snad nás povzbudí vědomí, že náš kostel má 

význam pro mnohem více lidí, než jsme 

zvyklí vnímat při bohoslužbách.  A třeba 

také někdo pocítí chuť napsat nám všem 

(prosím) o svém vlastním „nekostelním“ 

setkání, které nelze nazvat jinak, než 

působení Božího Ducha v lidech. 

Ivan Pohanka  

 

Dvacet pět let Siardu 
 

V dubnu tohoto roku tomu bylo již čtvrt 

století od vydání prvního (nultého) čísla 

farního zpravodaje Siard. Předcházela tomu 

několikaletá příprava, zkoumání práce 

redakcí našich i zahraničních farností, dokud 

nebyl realizován finančně i technicky 

dostupný návrh. 

Za dobu existence Siardu se v redakci 

vystřídala řada obětavých farníků, kteří ve 

svém volném čase pravidelně utvářeli náš 

zpravodaj. Vzpomínáme zejména na precizní 

práci šéfredaktora Václava Koláře, který 

spolu s dalšími členy redakce vtiskl časopisu 

nezaměnitelnou podobu. Na jeho působení 

ve vedení redakce navázal Pavel Jelínek 

a později Ondřej Veselý. 

Současná redakční rada se schází přibližně 

měsíc před vydáním příštího čísla nad 

pravidelnými rubrikami, návrhy na články, 

které odrážejí aktuální dění ve farnosti, 

připravuje pozvánky a programy chystaných 

akcí apod. 

Každý čtenář je rovněž zván k zaslání 

vlastních příspěvků na emailovou adresu 

siard@email.cz. Shromážděné články 

posléze projdou jazykovou korekturou, 

zkušební sazbou a dodatečnými úpravami. 

Poté jdou do tisku a obvykle v neděli jsou 

v kostele k dispozici všem.  

Děkujeme všem přispěvatelům a rádi 

bychom vás všechny pozvali k vyjádření 

názoru na dnešní podobu Siardu. Proto 

připojujeme krátký dotazník a prosíme, 

abyste jej vyplnili a nechali na stolcích 

vzadu v kostele vedle tohoto čísla. 

Vaše redakce 

mailto:siard@email.cz


 

 
Okénko nejen pro děti 

Milí luštitelé! 

 

V červenci slavíme velice důležitý svátek, kterým si připomínáme příchod svatých Cyrila 

a Metoděje. Na Velkou Moravu v 9. století přinesli hlaholici, starodávné slovanské písmo. 

Vezměte si tužku a podle klíče vyluštěte vzkaz. 

 

          

 

                      

 

                  

 

           

 

 

 
 

 
 

T. Veselá 



 

 

 

 

1) Čtete časopis SIARD pravidelně? 

 

       Čtu každé číslo. 

 Každé číslo alespoň prolistuji, přečtu si, co mne zaujme.  

 Většinou ano, občas mi některé číslo „uteče“. 

 Čtu spíše výjimečně. 

 

2)   Co vás v časopise zajímá nejvíce, které informace považujete za nejpotřebnější? 

 

      Úvodník 

     Výročí 

     Ohlédnutí za farními akcemi 

     Informace o chystaných akcích 

    Technické informace o našem kostele 

    Pořady bohoslužeb o svátcích 

   Vzpomínky pamětníků 

   Rozhovory 

   Okénko (nejen) pro děti 

   Jiné 

 

 

 

Prosíme, projděte otázky i na druhé straně 

  

ANKETA PRO ČTENÁŘE SIARDU 

ČERVENEC 2019 



 

3) Co by se dalo z časopisu vypustit 

     (kterou z uvedených rubrik – v otázce 2 - nikdy nebo málokdy čtete)? 

  

 

 

 

 

4)  Co byste do časopisu zařadili nově anebo častěji? 

 

 

 

 

 

5)   Chtěli byste něco vzkázat redakci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Děkujeme. 

 

Redakční rada časopisu SIARD 


